Openingsuren

van maandag tot vrijdag

Peutertuin (3 maanden t.e.m. 2,5 / 3 jaar)
Van 9.30 uur tot 11.30 uur
Van 15.00 uur tot 16.30 uur
Speelzaal (2,5 / 3 jaar t.e.m. 16 jaar)
Van 9.30 uur tot 11.00 uur (klasmoment)
Van 11.00 uur tot 11.40 uur
Van 14.00 uur tot 16.40 uur
De tuin
Tijdens de openingsuren van de recreatieafdeling is
de tuin open voor alle gehospitaliseerde kinderen.
Weekend
In het weekend is de recreatieafdeling gesloten.
Vrijwilligers organiseren activiteiten op de afdeling
zelf.
De Appeltuin bestaat uit twee
delen.
Eén deel is de recreatieafdeling,
toegankelijk voor de gehospitaliseerde kinderen van de afdelingen
F910 en F920.
Het andere deel is enkel toegankelijk voor kinderen,
ouders, broers en zussen van de afdeling oncologie,
hematologie en immunologie (F930 et F935).
Zij kunnen ongelimiteerd gebruik maken van De
Appeltuin en de tuin, mits goedkeuring van de
betrokken arts.
Op de twee afdelingen staat dit vermeld op de
toegangsdeuren.

Het gebruik van De Appeltuin is vrijblijvend en kosteloos. De coördinatie van de recreatieafdeling is in
handen van mevrouw Sandra Surdiacourt:
sandra.surdiacourt@uzbrussel.be
Vragen?
Dan kunt u bij haar terecht. U kan zich ook wenden
tot de pedagogische medewerkers, de verpleegkundigen en de artsen.
De Appeltuin kwam tot stand dankzij de giften
van meer dan 12.000 mensen en de steun van de
Argenta-kantoorhouders.
Wilt u ook De Appeltuin steunen dan kan dit via een
gift op rekeningnummer BE75 3630 9458 5851, met
vermelding van ‘gift De Appeltuin’.
Voor giften van 40 euro of meer ontvangt u een fiscaal attest.

Deze folder is louter indicatief en geeft enkel informatie
van algemene aard. Overname van tekst is niet toegestaan.
Voor reacties op deze brochure:
annie.vandenbroeck@uzbrussel.be
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De Appeltuin
Recreatieafdeling
Voor kinderen op de afdelingen F910 en F920
van het KidZ Health Castle van het UZ Brussel.

Wie zijn wij?
Onze recreatieafdeling werd reeds in 1990 opgericht.
Het is een leer- en ontspanningsruimte waar gehospitaliseerde kinderen worden opgevangen door leerkrachten en opvoeders en door vrijwilligers die ook
graag met kinderen omgaan.
Op voorwaarde dat het medisch team akkoord gaat,
kunnen de kinderen er overdag komen spelen, hun
schooltaken maken en les volgen.
Elke ochtend gaat een pedagogisch medewerker naar
hun kamer om hen persoonlijk uit te nodigen.

Dagindeling
9.30 uur

de kinderen worden uitgenodigd voor de
recreatieafdeling

9.45 uur

start klasmoment en peutertuin

Werking
We hebben een peutertuin en een leer- en speelzaal:

DE PEUTERTUIN

voor kinderen van 3 maanden
tot max 3 jaar
Hier kunnen de allerkleinste patiëntjes spelen, zich
uitleven en even vergeten dat ze in het ziekenhuis
zijn. Zo worden ze gestimuleerd en geprikkeld om zich
verder te ontwikkelen.
En ondertussen volgen wij nauwlettend op hoe ze
reageren op hun hospilalisatie.

Daarna volgen de vrije spelmomenten en kunnen de
kinderen kiezen tussen tal van activiteiten zoals tekenen, knutselen, samenspel, lezen, …

11.00 uur vrij spelmoment in de speelzaal
11.40 uur terugkeer naar de kamer
14.00 uur de kinderen worden uitgenodigd voor de
recreatieafdeling
knutselmoment
15.00 uur start peutertuin
tussendoortje
15.15 uur vrij spelmoment
Wii en Playstation vanaf 16.00 uur
16.40 uur terugkeer naar de kamer

DE LEER- EN SPEELZAAL

voor kinderen vanaf ± 3 jaar
en adolescenten (t.e.m. 16 jaar)
De ochtend begint met een gezamenlijk klasmoment
voor zowel de kleuters als voor de kinderen van de
lagere en middelbare school. Hier kunnen de kinderen
hun eigen schoolwerk inhalen. We bieden ook nieuwe
leerstof aan, in functie van het schoolprogramma van
het kind. Zo proberen we een leerachterstand te vermijden.

Zowel de peutertuin als de leer- en speelzaal
zijn het domein van de kinderen.
Ouders (familie of vrienden) kunnen hun kind
brengen en komen halen, maar worden vriendelijk verzocht om de lokalen te verlaten tijdens de activiteiten.

